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Přístup ke genetickým zdrojům a 
sdílení přínosů z jejich využívání

Úmluva o biologické rozmanitosti

Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z 
jejich využívání

Nařízení (EU) č. 511/2014 + Prováděcí 
nařízení Komise (EU) č. 2015/1866

Zákon č. 93/2018 Sb. o podmínkách 
využívání genetických zdrojů podle 
Nagojského protokolu



Důležité pojmy

 Genetický zdroj (GZ): materiál rostlinného, živočišného, 
mikrobiálního nebo jiného původu obsahující funkční jednotky 
dědičnosti, skutečné nebo potenciální hodnoty

 Využívání GZ: provádění výzkumu a vývoje v oblasti 
genetického nebo biochemického složení genetických 
zdrojů, a to i prostřednictvím biotechnologií

 Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která využívá GZ 
nebo související tradiční znalosti

 Sbírka: soubor získaných vzorků genetických zdrojů a 
souvisejících informací, který je shromážděn a uchováván, ať 
už je v držení veřejných nebo soukromých subjektů



Úmluva o biologické rozmanitosti

 Vstup v platnost: 1993

 Cíle (čl. 1): 1. ochrana biologické rozmanitosti, 2. 

udržitelné využívání jejích složek, 3. spravedlivé a 

rovnocenné sdílení přínosů plynoucích z využívání 

genetických zdrojů

 Čl. 15: suverénní právo na přírodní zdroje náleží státům, 

na jejichž území se tyto zdroje nacházejí + rozhodování o 

přístupu k těmto zdrojům je ve výlučné pravomoci 

příslušných orgánů těchto států → pravomoc států 

stanovit podmínky přístupu ke genetickým zdrojům



Nagojský protokol

 Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům 

a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů 

plynoucích z jejich využívání

 Vstup v platnost 12. 10. 2014 (pro EU → i pro ČR)

 ČR smluvní stranou od 4. 8. 2016

 Aktuálně 114 smluvních stran + 2 ratifikace



Nagojský protokol: 3 pilíře
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Nagojský protokol

Mezinárodní pravidla pro:

A. Přístup ke genetickým zdrojům (a souvisejícím tradičním 

znalostem): země poskytující genetické zdroje může stanovit 

pravidla přístupu – přehledná, transparentní a spravedlivá →

poskytovatel uděluje předchozí informovaný souhlas (PIC)

B. Sdílení přínosů plynoucích z využívání GZ: založeno na 

vzájemně dohodnutých podmínkách (MAT) sjednaných mezi 

poskytovatelem a uživatelem GZ

→ PIC + MAT= povolení k přístupu – je-li zveřejněno v IS ABS: 

mezinárodně uznávaný certifikát o shodě

C. Dodržování pravidel uživateli: povinnost smluvních stran NP 

zajistit, aby uživatelé v jejich jurisdikci využívali GZ v souladu s 

pravidly poskytujících zemí





Informační systém pro přístup a 
sdílení (IS ABS)

https://absch.cbd.int/


Nagojský protokol v EU

 Pilíř C: dodržování pravidel uživateli (otázka regulace, tj. 1. a 2. 
pilíř, na jednotlivých ČS / aktuálně: Španělsko, Francie, Malta, 
Bulharsko, Finsko, Chorvatsko)

 Nařízení EU č. 511/2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, 
která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým 
zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z 
jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii

 Použitelné od 12. 10. 2014

 Ustanovení ohledně administrativních povinností uživatelů (postup s 
náležitou péčí), monitorování a kontrol dodržování pravidel, 
příslušných orgánů, registru sbírek, osvědčených postupů

 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/1866 (prováděcí 
pravidla k nařízení)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014R0511&qid=1473861970022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015R1866&qid=1473861997961


Nagojský protokol v ČR

 Přímo použitelné nařízení (EU) č. 511/2014 + zákon č. 
93/2018 Sb. o podmínkách využívání genetických zdrojů 
podle Nagojského protokolu (účinný od 20. 6. 2018)

 Zákon č. 93/2018 Sb. = přímá transpozice nařízení EU, 
adaptační předpis upřesňující jeho provádění po stránce:

1. institucionální (kompetence příslušných orgánů: MŽP a 
ČIŽP)

2. procedurální (upřesnění způsobu plnění povinností uživatelů 
GZ + mechanismus podávání žádostí o registraci sbírek)

3. sankční (systém opatření k nápravě nedostatků + sankcí za 
porušení povinností)

 Genetické zdroje českého původu regulaci v souvislosti s 
Nagojským protokolem nepodléhají.



  V oblasti působnosti 
(kumulativní podmínky*) 

Mimo oblast působnosti 

Zeměpisná 

působnost 
(původ 
GZ**) 

Přístup … v oblastech v jurisdikci dané země v oblastech za hranicemi 

vnitrostátní jurisdikce nebo 
oblastech, na něž se vztahuje 
systém Smlouvy o Antarktidě 

 Poskytující 

země … 

je smluvní stranou Nagojského 

protokolu 

není smluvní stranou Nagojského 

protokolu 

 Poskytující 

země … 

má platné právní předpisy týkající 

se přístupu 

nemá platné právní předpisy 

týkající se přístupu 

Časová 

působnost 

Přístup … dne 12. října 2014 nebo poté před 12. říjnem 2014 

Věcná 
působnost 

Genetické 
zdroje 

neupravené ve specializovaném 
mezinárodním nástroji pro přístup 
a sdílení přínosů 

upravené ve specializovaném 
mezinárodním nástroji pro přístup 
a sdílení přínosů 

  jiné než lidské lidské 

  získané jako komodity, následně 
však předmětem výzkumu a 
vývoje 

používané jako komodity 

 Využívání výzkum a vývoj v oblasti 

genetického nebo biochemického 

složení 

žádný výzkum a vývoj 

Osobní 
působnost 

 fyzické nebo právnické osoby 
využívající GZ 

osoby, které pouze předávají GZ 
nebo uvádějí na trh produkty, 
které jsou na nich založeny 

Zeměpisná 
působnost 

(využívání) 

Výzkum a 
vývoj … 

v rámci EU výlučně mimo EU 

 
* Pro použitelnost nařízení musí být splněny všechny podmínky. 

** GZ = genetický zdroj; má se za to, že to případně zahrnuje i „tradiční znalosti související 
s genetickými zdroji“. 

Oblast působnosti nařízení EU



Metodické pokyny

 Pro uživatele v EU (i pro příslušné orgány) s cílem podrobněji 

vysvětlit povinnosti vyplývající z právních předpisů EU a 

usnadnit jejich plnění

 Právně nezávazné

 Metodický pokyn k oblasti působnosti a hlavním 

povinnostem (vydán 08/2016)

 Pokyny pro odvětví, jichž se problematika ABS nejvíce týká: 

plemenářství, šlechtění rostlin, kosmetika, biotechnologie, 

farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl a biologická 

kontrola + výzkumné instituce, držitelé sbírek – v přípravě 

(diskuse nad nedořešenými otázkami)

 Metodický pokyn pro ČR: v přípravě (pracovní skupina MŽP)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.313.01.0001.01.CES&toc=OJ:C:2016:313:TOC


Odlišné role při práci s genetickými 
zdroji

Uživatel

Registrovaná 
sbírka

Sbírka



Povinnosti uživatelů

 Postup s náležitou péčí (čl. 4): s cílem ujistit se, že 

přístup ke genetickým zdrojům byl uplatněn v souladu s 

legislativou poskytovatele a že jsou sdíleny přínosy 

plynoucí z využívání, uživatelé získávají, uchovávají a 

předávají dalším uživatelům mezinárodně uznávaný 

certifikát o shodě, případně další relevantní informace 

ohledně genetického zdroje (datum a místo přístupu, 

popis, povolení, vzájemně dohodnuté podmínky, a to i 

ohledně GZ, z nichž byly získány, aj.)

 Prohlášení o postupu s náležitou péčí (čl. 7): podává se 
ve fázi financování výzkumu a ve fázi konečného vývoje 
produktu prostřednictvím webového nástroje DECLARE

https://webgate.ec.europa.eu/declare/


Uživatel: Jak postupovat?

 Informovat se o případných podmínkách získání/využívání/předání 
nového GZ (informační systém ABS, NFP, zahraniční partner…) – již 
v době přípravy výzkumu

 Je-li třeba, získat povolení k přístupu (PIC/MAT)

 U všech GZ evidovat informace o původu (o jaký materiál se 
jedná, kdy a kde, případně z jakých zdrojů byl získán) + zda se na 
ně vztahují právní předpisy poskytovatele ohledně ABS

 Využívat GZ pouze v souladu s PIC a dodržovat podmínky MAT 
(sdílení přínosů) – změní-li se účel/podmínky využívání, znovu 
kontaktovat poskytovatele

 GZ předat dalšímu uživateli pouze spolu s veškerou příslušnou 
dokumentací

 Podávat elektronické prohlášení o postupu s náležitou péčí (ve 
fázi financování výzkumu, ve fázi konečného vývoje produktu) 
prostřednictvím systému DECLARE



Informační systém DECLARE

https://webgate.ec.europa.eu/declare/


Držitelé sbírek

Z předpisů EU (ČR) nevyplývají přímé povinnosti x

 Sbírka = uživatel, probíhá-li výzkum a vývoj v téže 

instituci

 Uživatel, který získává GZ ze sbírky, musí postupovat s 

náležitou péčí = požaduje informace o GZ

→ Doporučuje se rovněž postupovat s náležitou péčí:

Tj. genetické zdroje získávat, uchovávat a předávat 

pouze spolu s příslušnými informacemi o původu a 

případně s PIC/MAT

(Nepřijímat / dále neposkytovat GZ bez požadovaných 

údajů.)



Sbírky: získání nového materiálu

 Ze země původu (in-situ): je třeba postupovat v 

souladu s legislativou a získat případné povolení 

– informace v IS ABS

 Od prostředníka (jiná sbírka, uživatel…): 

doporučuje se vyžádat si veškerou související 

dokumentaci

https://absch.cbd.int/


Sbírky: poskytování materiálu

 Mimo oblast působnosti NP / nařízení EU: základní 

informace o materiálu (popis vzorku, místo původu, 

datum získání)

 V oblasti působnosti: veškerá související 

dokumentace (včetně PIC/MAT)

+ upozornit uživatele, že může být nutné se znovu 

obrátit na zemi původu, pokud se povolení 

nevztahují na plánované výzkumné aktivity

 Informace chybí: upozornit uživatele, že materiál 

může spadat do oblasti působnosti NP / nařízení EU



Registrované sbírky

 Registr sbírek (čl. 5): o registraci může požádat sbírka, která je 
schopna:

a) používat standardní postupy při výměně vzorků GZ a souvisejících 
informací s jinými sbírkami a při poskytování vzorků GZ a 
souvisejících informací třetím osobám za účelem jejich využívání v 
souladu s úmluvou a NP;

b) poskytovat GZ a související informace třetím osobám za účelem 
jejich využívání pouze s dokumentací prokazující, že přístup ke GZ a 
souvisejícím informacím byl uplatněn v souladu s platnými právními 
předpisy nebo s regulačními požadavky týkajícími se přístupu a sdílení 
přínosů a případně se vzájemně dohodnutými podmínkami;

c) vést záznamy o všech vzorcích GZ a souvisejících informacích
poskytnutých třetím osobám za účelem jejich využívání;

d) podle možnosti zavést nebo využívat jedinečné identifikátory u 
vzorků GZ poskytnutých třetím osobám; a

e) používat vhodné nástroje ke sledování a monitorování výměn 
vzorků GZ a souvisejících informací s jinými sbírkami.

 Registrovaná sbírka: Leibniz Institute DSMZ – German Collection of
Microorganisms and Cell Cultures

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/pdf/Register of Collections.pdf
https://www.dsmz.de/about-us/nagoya-protocol.html


Čím je třeba se řídit?

Právní předpisy země původu 
(obecně)

Předpisy pro GZ: 
přístup a sdílení 

přínosů / Nagojský 
protokol

Související 
předpisy EU + 
ČR = postup s 
náležitou péčí



Osvědčené postupy

 Čl. 8 nařízení EU

 Kombinace postupů, nástrojů nebo 

mechanismů náležité péče vytvořené 

sdružením uživatelů

 CETAF (Consortium of European 

Taxonomic Facilities) – probíhá proces 

schvalování ze strany EK



Zdroje informací

 Informační systém pro přístup a sdílení – IS ABS

(kontakty na NFP a příslušné orgány, informace o 

požadavcích a předpisech jednotlivých zemí)

 Webové stránky MŽP (základní informace pro ČR, 

odkazy na důležité dokumenty)

 Informace o postupu v zemích, které jsou nejčastějším 

poskytovatelem GZ (německá Federální agentura pro 

ochranu přírody, 2017 + EK, 2018) 

 Národní kontaktní osoba pro Nagojský protokol v ČR: 

eliska.rolfova@mzp.cz, 267 122 030

https://absch.cbd.int/
https://www.mzp.cz/cz/nagojsky_protokol
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript485.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/pdf/ABS workshop report.pdf


Děkuji Vám za pozornost.

Eliška Rolfová
oddělení mezinárodních úmluv, odbor druhové ochrany a 
implementace mezinárodních závazků, Ministerstvo 
životního prostředí
E-mail: eliska.rolfova@mzp.cz 
Tel.: 267 122 030


